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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO —  CPL 
E-mail:  cpl amaranteoutlook.com  / https://http://amarante.ma.qov.br  

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2022 

PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS 

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. Deputado  La  
Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante do Maranhão/MA, através do seu 
Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria n° 016/2022 -  GAP  de 04 de março de 
2022, torna público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado 
pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n° 8.666 regulamentado pelo 
Decreto Municipal 019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo 
Decreto Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes à espécie, realizará és 
14:00hs (catorze horas) do dia 06 de Abril de 2022, a licitação na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando 
Registro de Preços para eventual prestação dos serviços de confecção de prótese 
dentaria total e parcial convencional odontológica (superior e inferior), para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Amarante do Maranhão — MA. 
Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 
2a  a 6a feira, no horário das 08:00hs (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde 
poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, 
através do nosso endereço eletrônico no  site:  https://http://amarante.ma.qov.br   ou no  
site do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, no mesmo 
endereço. 

Amarante do Maranhão (MA), 24 de março de 2022. 
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na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo 

Menor Preço (Maior Percentual de Desconto), por Item, 

objetivando Registro de Preços para eventual aquisição de 

combustíveis para o abastecimento de veículos visando 

atender as diversas secretarias da administração pública de 

Amarante do  Maranhao  - MA. Este Edital e seus anexos 

estio à disposição dos interessados no endereço supra, de 2° 

a 6' feira, no horário das 08:00hs (oito horas) As 13:00hs 

(treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente 

ou obtidos por meio digital pela  interact,  através do nosso 

endereço eletrônico no site:  

https://http://amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL 

DE COMPRAS PUBLICAS 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ 

Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante 

do Maranhão (MA), 24 de março de 2022. Clebio Cardoso 

Pinheiro — Pregoeiro Municipal 

Publicado por: Clebio Cardoso Pinheiro 

Código identificador: nae4is68hy20220324080342 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 

010/2022 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 

010/2022 PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS 

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhao/MA, com 

sede na Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 

65923-000 — Amarante do Maranhão/MA, através do seu 

Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria n°016/2022 -  

GAP  de 04 de março de 2022, torna público que, com base 

na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto 

Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei a' 8.666 regulamentado 

pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei Complementar n° 

123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 

017/2021 e demais normas atinentes A espécie, realizara As 

14:00hs (catorze horas) do dia 05 de Abril de 2022, a 

licitação na modalidade PREGÃO, na forma 

ELETRÔNICA, do tipo Menor Prego por Item, objetivando 

Registro de Preços para eventual aquisição de material de 

expediente, para atender as necessidades das Secretarias do 

Município de Amarante do Maranhão - MA. Este Edital e 

seus anexos estão à disposição dos interessados no 

endereço supra, de 2' a 6' feira, no horário das 08:00hs (oito 

horas) as 13:00hs (treze horas), onde poderão ser 

consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela 

intemet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  

https://littp://amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL 

r'IVI RANTE 
kt  

FL  (3)w 
DO MA its-‘144-1AliA 

Rabriertttle  

https://www.portaldecompraspublicas.com.be. 

Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante 

do  Maranhao  (MA), 24 de março de 2022. Clebio Cardoso 

Pinheiro — Pregoeiro Municipal 

Publicado por: Clebio Cardoso Pinheiro 

Côdigo identificador: si5h5mIciebo20220324090307 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 

011/2022 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Isr 

011/2022 PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS Prefeitura 

Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na 

Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — 

Amarante do Maranhao/MA, através do seu Pregoeiro 

Municipal, instituido pela Portaria n°016/2022 -  GAP  de 04 

de março de 2022, torna público que, com base na Lei 

Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto 

Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n°8.666 regulamentado 

pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei Complementar a' 

123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 

017/2021 e demais normas atinentes à espécie, realizará As 

09:00hs (nove horas) do dia 06 de Abril de 2022, a licitação 

na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo 

Menor Prego, por Item, objetivando Registro de Pregos para 

eventual aquisição de livros para Educaçao Infantil e 

Educação de Jovens e Adultos - EJA da rede Municipal de 

ensino de Amarante do Maranhio/MA. Este Edital e seus 

anexos estio à disposição dos interessados no endereço 

supra, de 2' a 6 feira, no horário das 08:00hs (oito horas) ás 

13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados 

gratuitamente ou obtidos por meio digital pela intemet, 

através do nosso endereço eletrônico no  site:  https:/ 

/http://amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 

COMPRAS PUBLICAS https:/ 

/www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos 

adicionais, no mesmo endereço. Amarante do Maranhão 

(MA), 24 de março de 2022. Clebio Cardoso Pinheiro 

— Pregoeiro Municipal 

Publicado por: Clebio Cardoso Pinheiro 

Código identificador: 0t5vPzeuaj20220324090324 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 

012/2022 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 

012/2022 PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS Prefeitura 

IAMARANTE - MA Quinta, 24 de Março de 2022 ANO: 3 I N2  236 

DIARIC OFICIAL ELETRÔNICO 

DE COMPRAS 

0  Assinado Eletronicamente  Corn  Certificado Padrão ICP-Brasil e Carimbo de Tempo, em conformidade com a 
Medida Provisoria N° 2.200-2, de 2001. garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade. Pagina 3/6 



Municipal de Amarante do Maranhao/MA, com sede na 

Av. Deputado  La  Rocque. 1229, Centro. CEP: 65923-000 — 

Amarante do Maranhão/MA. através do seu Pregoeiro 

Municipal, instituído pela Portaria n°016/2022 -  GAP  de 04 

de março de 2022, torna público que, com base na Lei 

Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto 

Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n° 8.666 regulamentado 

pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei Complementar n° 

123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 

017/2021 e demais normas atinentes à espécie, realizara is 

14:00hs (catorze horas) do dia 06 de Abril de 2022, a 

licitação na modalidade PREGÃO, na forma 

ELETRÔNICA, do tipo Menor Prego, por Item, 

objetivando Registro de Preços para eventual prestação dos 

serviços de confecção de prótese dentaria total e parcial 

convencional odontológica (superior e inferior), para 

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 

de Amarante do  Maranhao  — MA. Este Edital e seus anexos 

estio à disposição dos interessados no endereço supra, de 2' 

a 6' feira, no horário das 08:00hs (oito horas) is 13:00hs 

(treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente 

ou obtidos por meio digital pela intemet, através do nosso 

endereço eletrônico no site: https:/ 

/http://amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 

COMPRAS PUBLICAS https:/ 

/www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos 

adicionais, no mesmo endereço. Amarante do Maranhão 

(MA), 24 de  mat-go  de 2022. Clebio Cardoso Pinheiro 

— Pregoeiro Municipal 
Publicado por: Clebio Cardoso Pinheiro 

Código identificador: nmdyyfm1qzi20220324090326 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 

013/2022 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 

013/2022 PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS Prefeitura 

Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na 

Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — 

Amarante do Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro 

Municipal, instituído pela Portaria n°016/2022 -  GAP  de 04 

de março de 2022, torna público que, com base na Lei 

Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto 

Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n° 8.666 regulamentado 

pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei Complementar n° 

123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 

017/2021 e demais normas atinentes à espécie, realizará is  
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09:00hs (nove horas) do dia 07 de Abril ifell/Wflitltrger519—

na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo 

Menor Prego por Item, objetivando Registro de Preços para 

eventual prestação de serviços técnicos de limpeza, 

manutenção, instalação e reposição de gás de ar-

condicionados de interesse das Secretaria Municipais de 

Amarante do Maranhão - MA. Este Edital e seus anexos 

estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2° 

a 6' feira, no horário das 08:00hs (oito horas) as 13:00hs 

(treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente 

ou obtidos por meio digital pela interne, através do nosso 

endereço eletrônico no site:  

https://http://amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL 

DE COMPRAS PUBLICAS 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ 

Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante 

do  Maranhao  (MA), 24 de março de 2022. Clebio Cardoso 

Pinheiro — Pregoeiro Municipal 

Publicado por: Clebio Cardoso Pinheiro 

Código identificador: iqbg4cswfmt2022032409033 I 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
014/2022 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 

014/2022 PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS Prefeitura 

Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede na 

Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — 

Amarante do Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro 

Municipal, instituído pela Portaria n°016/2022 -  GAP  de 04 

de março de 2022, toma público que, com base na Lei 

Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto 

Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n° 8.666 regulamentado 

pelo Decreto Municipal 019/2021, Lei Complementar n° 

123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 

017/2021 e demais normas atinentes a espécie, realizará is 

09:00hs (nove horas) do dia 08 de Abril de 2022, a licitação 

na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo 

Menor Prego, por Item, objetivando Registro de Pregos para 

eventual aquisição elétricos para atender as necessidades da 

Secretarias Municipais de Amarante do Maranhão/MA. 

Este Edital e seus anexos estão à disposição dos 

interessados no endereço supra, de 2' a 6' feira, no horário 

das 08:00hs (oito horas) as 13:00hs (treze horas), onde 

poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio 

digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico 

no  site:  https:/ /http://amarante.ma.gov.br  ou no  site  do 

AMARANTE - MA Quinta, 24 de Março de 2022 ANO: 3 I N2  236 
,DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO 

Assinado Eletronicamente  Corn  Certificado Padrão ICP-Brasil e Carimbo de Tempo, em conformidade com a 
Medida Provisoria N°2200.2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade. Pagina 4/6 
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08:00hs (oito horas) as 13:00hs (treze horas), onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, 
através do nosso endereço eletrônico no  site:  https://http://amarante. 
ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS https:// 
www.portaldecompraspublicas.com.br/ Esclarecimentos adicionais, 
no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 24 de março 
de 2022. Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2022 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. Deputado  La  Rocque, 
1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante do Maranhão/MA, atra-
vés do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria  re  016/2022 
-  GAP  de 04 de março de 2022, toma público que, com base na 
Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 
018/2021,  art.  15 da Lei rf 8.666 regulamentado pelo Decreto Mu-
nicipal 019/2021. Lei Complementar n` 123/2006, regulamentado 
pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e demais nonnas atinentes 
espécie, realizará is 14:00hs (catorze horas) do dia 06 de Abril de 
2022, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNI-
CA, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando Registro de Preços 
para eventual prestação dos serviços de confecção de prótese dentaria 
total e parcial convencional odontologica (superior e inferior), para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Ama-
rante do Maranhão — MA. Este Edital e seus anexos estão à dispo-
sição dos interessados no endereço supra, de 2' a 6' feira, no horário 
das 08:00hs  (olio  horas) is 13:00hs (treze horas), onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, 
através do nosso endereço eletrônico no  site:  https://http://amarante.  
ma, gov.br   ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS https:// 
www.portaldecompraspublicas.com.br/  Esclarecimentos adicionais, 
no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 24 de março 
de 2022. Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2022 - 
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhao/MA, com sede na Av. Deputado  La Roc-
que, 1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante do Maranhao/MA, 
através do seu Pregoeiro Municipal, instituido pela Portaria n° 
016/2022 -  GAP  de 04 de março de 2022, toma público que, com 
base na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto 
Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n° 8.666 regulamentado pelo De-
creto Municipal 019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regu-
lamentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e demais normas 
atinentes  it  espécie, realizari ás 09:00hs (nove horas) do dia 07 de Abril 
de 2022, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNI-
CA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Preços 
para eventual prestação de serviços técnicos de limpeza, manutenção, 
instalação e reposição de  gas  de ar-condicionados de interesse das Se-
cretaria Municipais de Amarante do Maranhão - MA. Este Edital e seus 
anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2' a 6' 
feira, no horário das 08:00hs (oito horas) As 13:00hs (treze horas), onde 
poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela 
internet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  https://http:// 
amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS https://www.portaldecompraspublicas.com,br/  Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 24 
de março de 2022. Clebio Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2022 
- PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhão/MA, com sede na Av. Deputado  La  Rocque, 
1229, Centro. CEP: 65923-000 — Amarante do Maranhao/MA, atra-
vés do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria n° 01 6/2022 
-  GAP  de 04 de março de 2022, toma público que, com base na 
Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 
018/2021,  art  15 da Lei n° 8.666 regulamentado pelo Decreto Muni- 

cipal 019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo 
Decreto Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes b. espécie, 
realizará as 09:00hs (nove horas) do dia 08 de Abril de 2022, a licitação 
na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Pre-
ço, por Item, objetivando Registro de Prbços para eventual aquisição 
elétricos para atender as necessidades da Secretarias Municipais de 
Amarante do Maranhao/MA. Este Edital e seus anexos estão  it  dispo-
sição dos interessados no endereço supra, de 2" a 6' feira, no horário 
das 08:00hs (oito horas) is 13:00hs (treze horas), onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, 
através do nosso endereço eletrônico no  site:  https://http://amarante.  
ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS https:// 
www.portaldecompraspublicas.com.br/  Esclarecimentos adicionais, 
no mesmo endereço. Amarante do Maranhão (MA), 24 de março 
de 2022. Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGA0 ELETRÔNICO 
SRP N*018/2022. O Município de Anajatuba/MA, através da Prefei-
tura Municipal de Anajatuba - MA. por meio do Secretário Municipal 
de Administração, designado pelo Decreto n'006/2022, torna público 
que realizará is 09:00h (Nove horas) do dia 07 de Abril de 2022, na 
plataforma Compras Públicas, no endereço eletrônico: https://www. 
portaldecompraspublicas.com.br, Licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preços por item, tendo por objeto a Se-
leção da proposta mais vantajosa visando o REGISTRO DE PRE-
ÇOS para futura e eventual Contratação de empresa especializada no 
fornecimento de equipamento, periféricos, suprimentos e acessórios 
de informática para atender as necessidades das diversas Secretarias 
de Município de Anajatuba -MA, conforme disposições previstas no 
Edital e seus Anexos, regido pela Lei Federal n"10.520/02, Decreto 
Federal N°10.024/19, Decreto Municipal n°022/2021, Decreto Muni-
cipal n°023/2021, subsidiariamente pela Lei n°8.666/93 e suas altera-
ções e demais legislações pertinentes. 0 Edital e seus Anexos estão 

disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada na 
Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2' a 6' feira-feira, no horário 
das 08h00min as 12h00min, onde poderão ser consultados e retirados 
gratuitamente por mídia digital ou impresso. Assim como pelo portal 
da prefeitura, no endereço eletrônico: www.anajatuba.ma.gov.br  Es-
clarecimentos adicionais no mesmo endereço. Anajatuba - MA, em 
22 demarco de 2022. LEONARDO MENDES ARAGÃO. Secretá-
rio Municipal de Administração. Decreto n"006/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO 
CORDA- MA 

RETIFICAÇÃO DE TEILMO ADITIVO. PROCESSO ADMINIS-
TRAM° 423/2021-Barra do Corda/MA. Na publicação do dial-it)  
oficial do Estado do dia 21/03/2022, seção 03, página 03, onde se 18: 
processo de dispensa 026/2021,  le-se: processo de dispensa 43/2021. 
DATA: Barra do Corda (MA), 22 de março de 2022.  ASS:  Maires 
Souza dos Anjos. CARG: Secretaria Municipal de Assistência Social 
/Barra do Corda — MA. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°29/2022 — 
PMBC/MA. A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através 
da Pregoeira e equipe de apoio, toma-se público, para conhecimento 
dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGii0, na 
forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço por 
item, nos termos da Lei n° 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei n° 
8.666/93. Objeto: contratação de pessoa (s) jurídica (s) aquisição 
de materiais/equipamentos hospitalares para atender as neces-
sidades das unidades de saúde: Unidade de Pronto Atendimen-
to-UPA, Hospital Materno Infantil e Atenção Básica, da Secretaria 
Municipal de  Sande  do município de Barra do Corda/AIA. A dota- 
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ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO 
Festa 19de abri.Comemora.setodo de 19. 
Se você  ash  a com algum PROBLEMA  OE  

DIFiCIL SOLUÇÃO e precise de AJUDA URGE&  
TT  peo3esta auda a Santo Evedito  web  °Santo 
dos Negeoos gue preasern de Pralta  Scipio  e  
cup  Invocaoh Nunca éTardia. 

ORACAO - Meu Santo  Expedite  das Ceu-
sasJustas e Urgemes,Socorreima nesta Hora 
de afição e Ciesespero. Momla par nimento 
ao Massa Senhor JESUS CRISTO! Vis queres  
an  Santo  Cunneen,  Vós que sois o Santo dos 
AfInos.  Vas  guesois o Santo dos Oesesperados,  
Vie  que sois o Santo das Causes Urgentes, Pro-

tege-me, Aio/ai-na, Dá-me Force, Coragem e 
Serenidade. Atende, ao meu pedido:  'Front  o 
pedido'. Ajudai-me a superer estas Horas  Offi-
cals,  protegetrne de todos que possam me prejo 
dicar, Protege a Minha Famiia, atende ao meu  
paddy  com tie-geom. Devolve.me a Paz  ea inn.  
ginlidade. Semi grata pelo resto da minhe vedar 
levareiseu flOrIle a rodos que  Om  M.  Mode  São. 
gelo, meu  Sarno  Expecito! 

Rezar  on  Pai  Rosso,  uma Ave Maria e fa-
ze, o Sinai da Cruz.  

Ern  aqradednemo,  model  publicar e  
Sloan mimeo  clesta ore*,  pea propagates  
beneficios do grande Santo Expeato. Mande  vac§  
tantim  publics,  imediatamente  apes  o pedido. 
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Saúde recomenda segunda dos de 
reforço para idosos acima de 80 anos 

A aplicação deve ser  fella  quatro meses após a 10  dose de reforço 

4'  

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 01012022- PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhao/MA,  con,  sede na 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 - Amarante do 
Maranhão/MA. através do seu Pregoeiro Municipal, instituldo pela Portaria 
n° 016/2022 -  GAP  de 04 de março de 2022, torna público que,  corn  base 
na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 
018/2021.  art.  15 da Lei n° 8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 
019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal n° 017/2021 e demais normas atinentes a espécie, realizará es 
14:00hs (catorze horas) do dia 05 de Abril de 2022, a licitação na moda-
lidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Prego par Item, 
objetivando Registro de  Preps  para eventual aquisição de material de 
expediente. para atender as necessidades das Secretaries do Municlpio 
de Amarante do  Maranhao  - MA. Este Edital e seus anexos estão á 
disposição dos interessados no endereço supra, de 2* a 6° feira, no  
nor.°  das 08:001,s (oito horas) As 13:00h5 (treze  horn),  onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, 
através do nosso endereço eletrônico no site: https://http:// 
amerante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS ht-
tps://www.portaldecomprespublicas.com.bd. Esclarecimentos adicionais, 
no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 24 de março de 2022. 
Cie'. Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÓNICON' 011/2022 -PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA. com sede na 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 - Amarante do 
Maranhão/MA, strayés do seu Pregoeiro Municipal, instituldo pela Portaria 
n°018/2022 -  GAP  de 04 de março de 2022, toma público que, com base 
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 na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 
018/2021.  art.  15 da Leio' 8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 
019/2021, Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal n° 017/2021 ademais normas atinentes a espécie, realizara es 
09:00hs (nove horas) do dia 06 de Abril de 2022, a licitação na modalida-
de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA. do tipo Menor Preço, por Item, obje-
tivando Registro de Preços para eventual aquisição de livros para Educe-
çao Infantil e Educação de Jovens e Adultos - EJA da rede Municipal de 
ensino de Amarante do Maranhao/MA. Este Edital e seus anexos estão a 
disposição dos interessados no endereço supra, de 2° a 6° feira, no  
hot.°  das 08:00h5 (oito horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela interne& 
através do nosso endereço eletrônico no site: https://http:// 
amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS ht-
tps://www.portaldecompraspublicas.com.bd  Esclarecimentos adicionais, 
no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 24 de março de 2022. 
Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2022 -PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhao/MA, com sede na 
An. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro, CEP: 65923-000 -Amarante do 
Maranhão/MA, através do seu Pregoeiro Municipal. instituldo pela Portada 

.rt° 016/2022 -  GAP  de 04 de março de 2022. toma público que, com base 
na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 
018/2021,  art.  15 da Lei n°8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 
019/2021, Lei Complementar  re  123/2006, regulamentado pelo Decreto 
Municipal n° 017/2021 ademais normas atinentes a espécie, realizará as 
14:00hs (catorze  hares)  do dia 06 de Abril de 2022. a licitação na moda-
lidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA. do tipo Menor Prego, por Item, 
objetivando Registro de Pregos para eventual prestação dos serviços de 
confecção de prótese dentaria total e parcial convencional odontoldgica 
(superiora inferior), para atender as necessidades da Secretaria Munici-
pal de Saúde de Amarante do  Maranhao  - MA. Este Edital ascos anexos 
estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2°  ah.  feira. 
no horário das 08:009s (oito horas) es 13:00hs (treze horas), onde pode-
rão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela  inter-
net,  aka.és do nosso endereço eletrônico no  site:  https://http:// 
amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS ht-
tps://www.portaldecompraspublicas.com.bd  Esclarecimentos adicionais. 

k no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 24 de março de 2022. 
I Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICON°  013/2022 - PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Municipal de Amarante do Marenhão/MA, com sede na Av. 
Deputado  La  Rocque, 1229. Centro CEP: 65923-000 -Amarante do Mara-
nhao/MA, através do seu Pregoeiro Municipal.  instill.°  pela Portada n° 
016/2022 -  GAP  de 04 de março de 2022, toma púbico que, com base na 
Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 018/ 
2021.  art.  15 da Lei  re  8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/ 
2021, Lei Complementar n' 123/2006, regulamentado pelo Decreto Munici-
pal n°017/2021 e demais normas atinentes  el  espécie, realizará es 09:00hs  
(rove hares)  do dia 07 de Abril de 2022, a licit.ão na modalidade PREGAO, 
na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Prego por Item, objetivando Registro 
de  Preps  para eventual prestação de serviços técnicos de limpeza, 
manutenção, instal.o e reposição de  gas  de ar-condicionados de inte-
resse das Secretaria Municipais de Amarante do  Maranhao  - MA. Este 
Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço 
supra, de 2° a 6° feira, no horário das 08:00hs (oito horas) es 13:00hs 
(treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por 
meio digital pela  Internet.  através do nosso endereço eletrônico no  site:  
hltpsjltrttp:/lamarante.me.gov.brou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PU-
BLICAS haps://www.portaldecomprespublicas.com.bd  Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 24 de !mar-
g.:1de 2022. Clebro Cardoso Pinheiro Pregoeiro Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N°014/2022 - PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS - Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhao/MA, com sede na An. 
Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. CEP: 65923-000 -Amamenta do Mara-
nhão/MA, através do seu Pregoeiro Municipal. instituldo pela Portava n° 
016/2022 -  GAP  de 04 de março de 2022, toma público que, com base na 
Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 0181 
2021,  art.  15 da Lei n°8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/ 
2021, Lei Complementar n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto Munici-
pal n°017/2021 ademais normas atinentes a espécie, realizare es 09:00hs 
(nove  hares)  do dia 08 deAbril de 2022, a licitação na modalidade PREGÃO, 
na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando Registro 
de Preços para eventual aquisição eletdcos para atender as necessidades 
da Secretadas Municipais de Amamente do Maranhão/MA. Este Edital e 
seus  maims  estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 
2° a 6° fora. no hodido das 08:00hs (oito  hares)  as 13:00hs (treze horas), 
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital 
pela  Internet,  através do nosso endereço eletrônico no  site:  haps://http:// 
amarante.rna.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS  *pa/  
Avve.v.portald.omprespublicas.com.bd  Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 24 de março de 2022. 
Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

0 Ministério da  Sande  mais de 80 anos. A aplicação 
(MS) recomenda segunda deve ser feita quatro meses 
dose de reforço da vacina con-  após a primeira dose de refor-
tra a covid-I 9 para idosos com ço e a orientação é que o imu- 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°004/2022 -SRP 
PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR  

A Prefeitura Municipal de  sac Joao  do Paraiso - MA, com sede na rua 
Marcos Silva - CEP: 65973-000 - Centro -  Sao Joao  do Paraiso - MA, por 
intermédio do Pregoeiro Municipal, instituIdo pela Portada n°10912021 de 
28 de maio de 2021, torna público que, com base na Lei Federal n° 
10.520/02. regulamentada pelo Decreto Municipal n°029/2020,  art.  15 da 
Lei n° 8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 031/2020, Lei Comple-
mentar n° 123/2006. regulamentado pelo Decreto Municipal n°03212020, 
e demais normas atinentes á espécie, realizará as 013:30ha (oito horas 
e  Uinta  minutos) do dia 06 de abril de 2022, a licitação na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRONICA. DO TIPO Menor Prego, por item. objeti-
vando a Registro de Preço pare eventual aquisição de material de  Info,  
mace, para atender as necessidades das secretarias do Municipio de 
São  Joao  do Paraiso - MA.. Este Edital e seus anexo estão á disposição 
dos interessados no endereço supra, de 2' a 6° feira, no horário das 
08:00h5 (oito horas) As 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consul-
tados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do 
nosso endereço eletrônico no site: httos7/ 
www.saoloaodooa ma iso ma aov.br Ou no site:  
www.portaldecomorasoublicas.combr São  Jo.  do Parai. - MA, em 
21 de março de 2022. Ilton Rodngues de Sousa Pregoeiro. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022 A Prefeitu  re  Municipal de Amaran-
te do Maranhão/MA. com soda na Av. Deputado  La  Ronque, 1229. Centro 
- Amarante do Maranhão/MA. através da Comissão Permanente de  Lici-
t..  -  CPL,  institulda pela Portaria n°017/2022 de 04 de março de 2022. 
toma público  qua,  com base na Lei Federal n°8.666/93. Lei Complemen-
tar n° 123/2006 regulamentado pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e 
demais normas atinentes a espécie,  realized!  As 09:00h5 (nove  hares)  
do dia 11 de Abril de 2022, a licitação na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS, do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa 
de engenhada para execução dos serviços de ampliação da UBS Natali-
no Miranda, localizada no bairro Industrial, de interesse da Secretaria 
Municipal de Saúde de Amarante do  Maranhao  - MA. Este Edital e seus 
anexos estão á disposição dos interessados no endereço supra, de 2.  a 
6° feira, no  hod!.  das 08:00hs (oito horas) As 13:00hs (treze horas), 
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital 
pela internat. através do nosso endereço eletrônico no  site:  https://http:/ 
/amerante.ma.gov.br  Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. 
Amamente do Maranhao/MA, 24 de  Margo  de 2022. Valdenilson de Sousa 
Costa - Presidente da  CPL  

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N°00912022 - PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS -Amarante do Maranhao/MA, com sede na Av Deputado  La  Rocque, 
1229, Centro. CEP: 65923-000 -Amamente do Maranhao/MA, etas!és do 
seu Pregoeiro Municipal, instituldo pela Portana n°01612022 -  GAP  de 04 
de março de 2022, torna público que, com base na Lei Federal n° 10.520/ 
2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 018/2021,  art.  15 da Lei n° 
8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 019/2021. Lei Complementar 
n° 123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal n°017/2021 ademais 
normas atinentes  el  espécie. realizará es 09:00hs (nove horas) do dia 05 
deAbril de 2022, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNI-
CA, do tipo Menor Preço (Maior Percentual de Desconto), por Item, obje-
tivando Registro de Preços pare eventual aquisição de combustIveis para 
o abastecimento de velculos visando atender as diversas secretarias da 
administração pública de Amarante do  Maranhao  - MA. Este Edital e seus 
anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2° a 
6° feira, no horário das 08:00h5 (oito horas) es 13:00hs (treze  hares),  
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital 
pela internat. através do nosso endereço eletrônico no  site:  https://httpl  
/amarante.me.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS ht-
tps:/Avvo.v.portaldecomprespublicas.com.bd  Esclarecimentos adicionais, 
no mesmo endereço. Amarante do  Maranhao  (MA), 24 de março de 2022. 
Clebio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro Municipal. 

nizante seja preferencialmen- Além da  Pfizer,  o ministé- 
te da  Pfizer. rio disse que as vacinas da  

"Ministério da Saúde reco- 
 Janssen  e AstraZeneca tam-

menda a aplicação de uma bém podem ser utilizadas na 
segunda dose de reforço aos aplicação da segunda dose de 
idosos acima de 80 anos. A reforço, independentemente 
imunização deve ser feita qua-  do imunizante anterior. 
tro meses após a primeira dose A pasta reforça que  hi  
de reforço e a orientação é doses suficientes da  Pfizer  
que a aplicação seja efetua-  para aplicação neste grupo 
da, preferencialmente, com a 

 
de idosos.  

Pfizer",  informou a pasta por "Janssen  e AstraZeneca 
meio das redes sociais. também podem ser utilizadas 

Desde dezembro, o mi-  no novo reforço, independen-
nistério já orientava a apli-  temente do imunizante anteri-
cação de uma dose de  re- or. 0 MS reforça que  hi  va-
forgo  apenas para as pes-  cinas da  Pfizer  suficientes 
soas maiores de 18 anos para aplicação neste grupo. 
imunossuprimidas. Com  a Vários estados informam que 
nova informação, a pasta também tem esses imunizan-
amplia o público-alvo para tes em estoque", disse o mi-
este novo esquema vacinal. nistério. (Agência Brasil) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR  LA  ROCOUE/MA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 003/2022-SRP. A Prefeitura Municipal de 
Senador  La  Rocque/MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
toma público para conhecimento dos interessados que realizará licitação 
na modalidade Pregão Presencial n° 003/2022-SRP, menor preço por 
item, cujo objeto é a Contratação de empresa para Locação de Velculos 
Leves e Pesados, e Locação de Maquinas Pesadas, pare atender as 
necessidadas do MunicIpio de Senador  La  Rocque/MA, no dia 06 de Abril 
de 2022, as 14:00 horas, na sala da  CPL,  na Av. Mota e Silva,  sin.  centro, 
na forma da Leio' 10.520/2002, da Lei Complementar n° 123/2006 e 147/ 
2014. Dever5o também ser aplicadas subsidiariamente, no que couber, a 
Lei Federal n° 8.666/93. Considerando o atual momento de pandemia do 
COVID-19, todas as medidas  preventives  de segurança sanitária deve-
rão ser adotadas, tais como uso de mascara, luvas e distanciamento 
mlnirno de 1M (um metro) entre os presentes na sessão. 0 edital e seus 
anexos estão a disposigão dos interessados no mesmo endereço de 2' 
a 6° feira, no horário das 08:00 as 12:00 horas, onde poderão ser consul-
tados gratuitamente ou retirados na  CPL,  ou ainda através do PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA Esclarecimento adicional no mesmo endereço. Sena-
dor  La  Ronque (MA). 21 de Março de 2022. RAIMUNDO CARVALHO DE 
MACEDO- Pregoeiro - Decreto n° 053/2022-GAB.  

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 010/2022-SRP, A Prefeitura Municipal de 
Senador  La  Rocque/MA, com sede na Av. Mota e Silva, s/n, Centro, Sena-
dor  La  Rocque-MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituldo pelo 
Decreto n°053/2022 de 03 de janeiro de 2022, toma público que,  corn  base 
na Lei Federal n' 10.520/200. e 10.024/2019, regulamentado pelo Decreto 
Municipal n°008/2021, Lei. n° 8.666/93, Lei complementam°123/2006. re-
gulamentado pelo Decreto Municipal n°011/2021 e demais normas atinen-
tes á espécie, realizará es 10:00 hs (dez horas) do dia 07 de Abril de 2022, 
a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor  
Prep  Por Item. OBJETO:Registro de Preços para eventual Contratação de 
empresa para aquisição de Umas Funeradas, Roupas  Mortuaries  e Servi-
ços Funerários. de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social 
do município de Municipio de Senador  La  Rocque/MA, Este Edital e seus 
anexos estão á disposição dos interessados no endereço supra, de r 36' 
feira, no horado das 08:00 hs (oito horas) es 13:00hs (treze  hares).  onde 
poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela 
internat. através do nosso endereço eletrônico no  site: NW://  
senadorlarocque.ma  gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLI-
CAS: httoallwww.00rtaldecomomaspublicas com br/ Esclarecimentos adi-
cionais, no mesmo endereço.Senador  La  Rocque (MA). 21 de Marco de 
2022. RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO- Pregaairo Municipal. 

COMUNICADO 
Maity  Agricola  Ltda, inscrita sob CNPJ n°07.908.458/0001-92, tor-

na publico que recebeu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente c Re-
cursos Naturais - SOMA, a Outorga de Direito de Uso dos Recursos 
Hidricos de n°  02423012022, do poço situado no Residencial Alfa II, 
localizado na Rodovia BR 010, Km 1274, Fazenda Palmeirinha, Campes-
tre do Maranhão/MA, sob as coordenadas geogrificas 06°0844.06"S / 
47°I949.08"0, com vazão autorizada de 8.0 mV11 ou 144.0 m1/dia c 
período de bombeamento 18.0 h/dia, para fins de consumo humano, con-
forme dados constantes soe-processo n° 208490/2021. 
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